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Extramaterial om upphovsrätt till 
H2000 Branschkunskap 
I det centrala innehållet i kursen ”branschkunskap inom 
handel och administration” ingår ”Informationssökning och 
informationsbearbetning, till exempel via internet”. 
 
Många är duktiga på att hitta spännande material på internet 
– och på att dela det vidare. Men vad gäller här? Får vi dela 
texter, filmer och foton hur som helst? 
 
I det här dokumentet presenteras dagens upphovsrättsregler 
på ett lättillgängligt sätt. 
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Fakta upphovsrätt 

Så får du använda material du hittar på nätet 

På nätet har vi tillgång till en oändlig mängd material. Det är lätt att hämta 
hem information och lägga in den på den egna datorn. På internet finns bland 
annat texter, musik och bilder. Eller varför inte en bra film? Kom ihåg att du 
inte får använda någon annans verk utan upphovsmannens tillstånd. 
Upphovsman är hen som har skapat texten, musiken eller bilden. 
Upphovsrättslagen reglerar gränserna för vad du får göra med allt 
upphovsrättsligt skyddat material. 

 
Upphovsmannens rättigheter 

Alla litterära och andra konstnärliga verk är skyddade av upphovsrättslagen. 
De måste förstås ha en viss kvalitet. Det är inte säkert att dina teckningar du 
gör när du pratar i telefon räknas dit. Däremot säger man att en författares, 
musikers, konstnärs eller aktiv fotografs verk har vad man kallar ”verkshöjd”. 
Det betyder att de har en konstnärlig eller litterär kvalitet. Upphovsrätten 
bygger på två principer: 

1. Upphovsmannen bestämmer ensam om verket får mångfaldigas, det 
vill säga publiceras, spridas och kopieras eller publiceras och laddas 
ner på internet. 

2. Upphovsmannen har en ideell rätt. Det innebär att ett verk inte får 
förändras utan upphovsmannens tillstånd. 

Ett litterärt eller konstnärligt verk är skyddat i 70 år efter upphovsmannens 
död. En musikinspelning är skyddad fram till 50 år efter utgivningsdagen. 
Även amatörfotografier är skyddade av upphovsrättslagen. Ett fotografi är 
alltid skyddat i 50 år efter det att det togs. 

Det är vanligt att upphovsmännen säljer rätten att mångfaldiga sitt verk. 
Författare och musiker brukar avtala med ett förlag eller ett skivbolag om en 
ersättning (royalty) för rätten att mångfaldiga verket. 

 
Tillstånd krävs för att använda andras verk 

När du lägger in en bild på en hemsida mångfaldigar du bilden. På samma sätt 
är det med texter. Du har alltid rätt att citera en text om du anger 
upphovsmannens namn, det vill säga anger källan. Men du får inte bygga en 
text helt på citerat material. Ett citat får endast komplettera en egen text. En 
bild, en tavla eller musik får inte citeras. Du kan alltså inte lägga in musik utan 
tillstånd, såvida du inte skrivit och spelat in den själv. Det betyder att även 
om du själv spelar in en låt har upphovsmannen rätten till text och musik. 
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Vill du använda en bild eller ett musikstycke på en hemsida måste du först 
kontakta upphovsmannen. Om det gäller ett fotografi kontaktar du 
fotografen personligen. Ska du lägga in musik kan du kontakta Stim, en 
upphovsrättsbevakande organisation för musikbranschen. 

Företagssymboler är också skyddade. Även om du kan tycka att det är bra 
reklam för företaget att få finnas med på din webbsida, så är det inte säkert 
att företaget tycker likadant. Därför får du inte använda andra företags 
logotype eller andra symboler utan tillstånd. 

Det finns bilder som du får lov att lägga in på din hemsida. Du kan till 
exempel köpa cd-skivor med bilder där du har fri kopieringsrätt, eller plocka 
bilder ur ClipArt-kataloger. 

 
Kopiering för privat bruk är tillåtet med vissa undantag 

Det finns dock undantag från upphovsrättens regler om kopiering. Du får 
exempelvis kopiera för privat bruk. Vill du exempelvis använda en bild du 
hittat på internet som bakgrundsbild på din dator så går det bra. Ett 
datorprogram får kopieras för att göra säkerhetskopior, men däremot inte för 
att läggas in på en annan dator. 

Den svenska upphovsrättslagstiftningen förbjuder spridning av 
upphovsrättsligt skyddat material. Det gäller alltså piratkopior av musik, 
datorprogram och så vidare. Även nedladdning av piratkopior till den egna 
datorn är numera förbjudet. Denna princip har införts i alla EU-
medlemsländers upphovsrättslagstiftning. 

 
Länkar ett sätt att kringgå 

Du får inte lägga in kopior på upphovsskyddat material på en hemsida. 
Däremot får du lägga länkar till hemsidor med upphovsrättsskyddat material. 
Öppnas länkarna och visas på en egen sida bryter du inte mot 
upphovsrättslagen. Detta kan vara ett sätt att ändå få med sådant du vill visa 
utan att bryta mot upphovsrätten. Men undantaget är länkar till musik, 
radioutsändningar och film/tv. En direktlänk till ett musikstycke, 
radioprogram eller tv-program betraktas som ett intrång i upphovsrätten. 
Däremot kan man länka till en sida där musiken eller programmet finns utan 
att göra intrång på upphovsrätten. 

 
IPRED 

Regeringen har beslutat att införa förändringar i lagstiftningen för att 
underlätta kampen mot olaglig fildelning. Förändringarna bygger på ett EU-
direktiv som heter IPRED, Intellectual Property Rights Enforcement Directive. 
Det är dock inte en egen lag utan flera ändringar i lagstiftningen. I korthet 
innebär den att upphovsrättsinnehavare själva eller via branschorganisationer 
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inom exempelvis musikbranschen kan gå till domstol och begära att 
internetleverantörer lämnar ut uppgifter om vem som haft en viss ip-adress 
om de misstänker olaglig fildelning. En ip-adress är en sifferkombination som 
man tilldelas vid internetuppkopplingen. 

Upphovsrättsinnehavare eller företag som har upphovsrätter, till exempel 
skivbolag, får söka efter fildelare och har rätt att lagra uppgifter om 
misstänkta personer. 

Nästa steg är att gå till domstol och begära att internetoperatören lämnar ut 
uppgifter om vem som haft en viss ip-adress. 

Fildelaren kan varnas av upphovsrättsinnehavaren. Om en person fortsätter 
att fildela efter varningen kan fildelaren ställas inför ett civilrättsligt krav på 
ersättning för den skada som spridning eller nedladdning skapat för 
rättighetsinnehavaren. 

Några fildelningsfall har avgjorts i domstol i Sverige och i flera EU-länder. Det 
finns redan rättsfall där fildelare fått stora krav på ersättning för den 
ekonomiska skadan. 

Anders Pihlsgård 

Källa: Svensk författningssamling 
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